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שיחת ראש הישיבה | עיקרי השיחה שנמסרה לבני הישיבה | הרב אברהם יצחק גרינבוים שליט"א
מעמדו של החטא בחייו של עובד ה'
א
חטא העגל  ריחוק או חביבות?!
מק של פרשת מעשה העגל ,נזקק תחילה לתמיהה הגדולה שבבסיס החטא ,התמיהה המובלטת
כל המבקש להבי אל ָע ָ
בניגוד התהומי שבי שני הפסוקי הפותחי את הפרשה:
" ַו!ִ ֵֶ #אל מֹ ֶ&ה ְ( ַכ)ֹת* ְל ַד ֵ+ר ִאַ +ְ *#הר ִסי ַני ְ& ֵני ,לחֹת ָה ֵע ,דת ,לחֹת ֶא ֶב ְ( ,ת ִבי ְֶ +א ְצ ַ+ע ֱאלֹ ִהיַ :ו ַ! ְרא ָה ָע ִ(י בֹ ֵ&& מֹ ֶ&ה
ָל ֶר ֶדת ִמ ָה ָהר ַו!ִ ֵָ /הל ָה ָע ַעל ֲ 0הרֹ ַו!ֹ ְ
אמרֵ 2א ָליו קֲ 2ע ֵ3ה ָלנֱ 2אלֹ ִהי ֲא ֶ&ר ֵי ְלכְ 2ל ָפ ֵנינ) "...2שמות לא ,יחלב ,א(.
ירד ע לוחות
יצ ֶ2ה את הע והנה נכו הוא ֵל ֵ
לד ֵ+ר אל משה את כל אשר ַ
ברגע הנשגב של ִהתגל2ת ה' לעמו ,כאשר ִ( ָ)ה ַ
האב הכתובי באצבע אלקי ,ברגע זה ממש ניצב הע ששמע קול אלקי מדבר אליו ופונה אל אהר בבקשת ההבל
'קו עשה לנו אלהי'!
כיצד נית להבי ירידה תלולה כל כ 9במעמד הרוחני של דור המדבר? הע אשר ראה את האלקי על הי ושמע את
ומת2ֶ 0ה לאל* ,ה!*ת הרבה?!
מד ֵ+ר מתו 9הערפל ,עוזב באחת את דרגתו הרוחנית ִ
קולו ַ
בלשונות שונות הציגו חכמינו תמיהה זו ,כל אחד בדרכו .במילי קצרות ֵָ #מ ַ רבי שמואל בר נחמ במדרש )שמות רבה מא,

א(:
ֲ3ה וְ נִ ְ& ָמע" )שמות כד ,ז(; שמא נאה היה לה לומר
"נאה היה לאבותינו לקבל את התורה ולומר "(ֹל ֲא ֶ&ר ִ; ֶ+ר ה' ַנע ֶ
י 9יִ ְָ 3ר ֵאל" )ש לב ,ד(?! אתמהה!".
" ֵא ֶ)ה ֱאל ֶֹה ָ
יחד ע זאת ,כאשר אנו בוחני את מאמרי חכמינו על חטא העגל ,אנו מגלי כי ביקשו להאיר היבט נוס= של החטא:
חביבותו של הע בעיני ה'! כ ,9לש דוגמא ,מציג רש"י בפתח פירושו לפרשת כי תשא את המשל שמשלו חכמינו זכרונ
לברכה:
צט 22למנות בתחלת נדבת המשכ ,אחר מעשה העגל ,מפני שנכנס בה מגפה ,כמו שנאמר )ש לב ,לה(:
"למדת שנִ ַ
" ַו!ִ >ֹ= ה' ֶאת ָה ָע" .משל לצא החביבה על בעליה שנפל בה ֶ; ֶבר ,ומשפסק אמר לו לרועה 'בבקשה ממְ 9מ ֵנה את צאני
ודע כמה נותרו בה' ,להודיע שהיא חביבה עליו" )פירוש רש"י לשמות ל ,טז(.
גישה זו מפתיעה .מה ראו חכמי להדגיש את חיבת של ישראל בשעה זו דוקא? הא לאחר מעשה העגל ,החטא הלאומי
הראשו והקשה מכול שרישומו ניכר בע ימי רבי )כדרשת חז"ל )סנהדרי קב ,א( על האמור )שמות לב ,לד(ְ 2" :בי* ָ? ְק ִדי
יה ַח ָ@ ָ
ָ 2פ ַק ְד ִ#י ֲע ֵל ֶ
את"  "אי ל 9כל פורענות ופורענות שבאה לעול שאי בה אחד מעשרי וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשו"( ,הא
זהו הזמ המתאי להעמיד במרכז את חביבות של ישראל?!
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ב
החטא  חלו הזדמנויות רוחניות
לה ָ( ֵ&ל בחטא ולהגרר
החטא ,כחלק ממציאות החיי שאנו נתוני בה ,טומ בחובו שתי אפשרויות קוטביות .יכול אד ִ
אחריו ,ירידה אחר ירידה ,עד שי+ֵ 0ד לחלוטי את ֶה ֵָ Aגיו הרוחניי .ע זאת ,בידו להפו 9את החטא כלי להתעלות ובני,
אתגר התמודדות חדש הפותח שער לעליה חדשה בעבודת ה' .כאשר אד חוטא הוא אכ מאבד מדרגתו ,אול א ישכיל
&2בי נִ ַח ְמ ִ#י" )ירמיה לא ,יח( ,יהפו 9החטא לחלק בלתי נפרד מתהלי 9עלייתו הרוחנית.
0ח ֵרי ִ
לקיי בנפשו " ִ(י ֲ
בספר 'נתיבות שלו' לפרשתנו הביא מדבריו של אחד הצדיקי שהתבטא ,כי בראותו אד שסדריו הרוחניי מתנהלי
על מי מנוחות  לימודו כהלכה ,תפילתו נאה ומצוותיו שלמות בכל עת ,אי הוא מקנא בו כלל וכלל! זאת לאור ההבחנה
ָק " )משלי כד ,טז(.
כי חייו הרוחניי של הצדיק רצופי עליות ומורדות ,התמודדויות ונפילות(ִ " .י ֶ& ַבע יִ ?*ל ַצ ִ;יק ו ָ
אלו ה דברי חכמינו זכרונ לברכה )חגיגה ה ,א(" :כל שאינו בהסתר פני  אינו מה" .הנהגתו של הקדוש ברו 9הוא ע
יראיו היא בהסתר פני ,ואי היא מובחנת כי א מתו 9תהלי 9של הסתרה והתמודדות ע ההעל והכיסוי.
את טיבה של הנהגה זו ביקש משה להבי בבקשו מע ה' )שמות לג ,יח(ַ " :ה ְר ֵאנִ י ָנא ֶאת ְ(בֹ ֶד ָ ."9מדוע אי הצדיקי זוכי
ולד ֵ)ג
לראות את כבודו של ה' בכל עת ,ועליה להתמודד שוב ושוב ע הסתר הפני ,לעמוד בגבורה מול נסיונות החיי ַ
בקביעות על &2ח*ת הכרויות לרגליה?! הא לא נכו היה להעניק לעובדי ה' מעמד קבוע בדרגת הרוחנית הגבוהה?!
ורוח הקודש משיבה ואומרת )ש לג ,כ((ִ " :י לֹא יִ ְר ִB0י ָהָ Cד ָו ָחי" .אי חייו של האד כי א זאת :התמודדות קבועה
ועיקשת מול נסיונות ונפילות .היכולת לקו ולהתנער מאבק החטא היא ממהות של החיי .עמידה קבועה בדרגה
רוחנית יציבה ,אי היא מחייו של אד כי א מעמד של המלאכי אשר אינ שייכי כלל אל עול המעשה.
בדברי אלו אנו מאירי באור חדש את הכתובי העוסקי ביסורי הצדיקי .לא זיכו 9וגמול בעול הזה לבד יש כא,
2כCב ֶאת ֵ +יִ ְר ֶצה" )משלי ג,
יח ְ
י*כ ַ
ֶא ַהב ה' ִ
כי א עיקרה ומהותה של עבודת ומטרת בעול הזה .הכתוב " ִ(י ֶאת ֲא ֶ&ר י ֱ
יב( ,ומאמר הגמרא )ברכות ה ,א(" :כל שהקדוש ברו 9הוא חפ Dבו  מדכאו ביסורי" ,באי להדגיש בפנינו את יעודו של
הצדיק :עמידה עיקשת מול יסורי החיי ונפתוליה ,ולא מעמד רוחני קבוע ובלתי משתנה.
א השכלנו לעמוד על חומרתו של החטא וניחמי אנו על מעשינו ,אזי מתגלה חביבותו של הע בעיני ה' ביתר שאת.
בשעה זו מתברר לכל כי הע עודנו דבק ביעודו ומבקש להתעלות ולהתמודד ע קשייו וכשליו ,וממילא עודנו עומד לפני
ה' ומשרת לפניו .חביבות זו הוארה לאחר מעשה העגל .כאשר נפל הע באחת מדרגתו הרוחנית ונאל Dלהתמודד
לראשונה ע יעודו האמיתי ,ע הנפילות האורבות לרגליו בחיי העול הזה ,בשעה זו  הכרת הע בחטא והחרטה עליו
שימשה בעבורו כלי לעליה רוחנית חדשה .לפיכ 9מבקש ה' למנות ,להודיע כמה חביבי עליו.
" ַו!ִ ְ& ַמע ָה ָע ֶאת ַה ָ; ָבר ָה ָרע ַה ֶEה ַו!ִ ְת+ָ 0ל) "2שמות לג ,ד( ,הוא פסגתו של מעשה העגל .ברגע זו הוכח כי החטא הנורא מוביל
אל יעודו החיובי ,לשמש בעבור הע כלי נסיו והזדמנות להתעלות מחודשת .לפיכ 9נצטוו עובר לכ "וְ ָעִ 23לי ִמ ְק ָ;&
וְ ָ& ַכנְ ִ#י ְ+ת* ָכ" )שמות כה ,ח; ע"פ פירוש רש"י לשמות לא ,יח שהיה מעשה העגל קוד לציווי על בניית המשכ(.
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ַה ַFו על תרומת מחצית השקל פותח בלשו " ִ(י ִת ָAא ֶאת רֹא& ְ+נֵי יִ ְָ 3ר ֵאל" .נשיאות הראש עשויה להתפרש
וענ ָי ָנ בכא  כאשר יעלה הע ויתרומ מעלה מעלה בדרגתו הרוחנית .כי כ ,כאשר ֵה ִפיק הע
במשמע הגבהה והרמהִ ,
הל ַקח העולה ממעשה חטא העגל והשכיל להפו 9את רגע הנפילה לשעת התעלות והתחזקות ,ראויה היתה השעה
את ֶ
לנשיאות ורוממות וגילוי חיבת לפני המקו.
מה נפלאי ה דברי חכמינו זכרונ לברכה )עבודה זרה ד ,ב(" :לא עשו ישראל את העגל אלא לית פתחו פה לבעלי
תשובה" ,וכפירוש רש"י ש:
"כלומר ,גיבורי ושליטי ביצר היו ולא היה ראוי להתגבר יצר עליה ,אלא גזירת מל 9היתה לשלוט ב כדי לית
פתחו פה לבעלי תשובה .שא יאמר החוטא 'לא אשוב ,שלא יקבלני' ,אומרי לו 'צא ולמד ממעשה העגל ֶ& ִ( ְ?ר2
ונתקבלו בתשובה'".
אי בידינו את היכולת להבי כיצד אירעה ירידה תלולה כל כ .9נשגבת מבינתנו ההקבלה בי הע השומע קול אלקי
מדבר אליו לבי זה המבקש 'קו עשה לנו אלהי' .אי בידינו אלא זאת :פתחו הפה שנתנו לנו אבותינו בתשובת הכנה,
ללמדנו את טיבה המדויק של עבודת ה' :התמודדות תמידית ובלתי פוסקת ע נפילות החיי.
ג
'הראהו קשר של תפילי '
הכרה זו בתכליתו של החטא כחלק מעלייתו הרוחנית של האד ,עולה א= מדברי חכמינו על הכתוב בפרשתנו
ית ֶאת ֲאחֹ ָרי"  "אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעו חסידא :מלמד שהראה הקדוש ברו 9הוא למשה קשר
כג(" :וְ ָר ִא ָ
של תפילי" )ברכות ז ,א( .ברי לנו כי ביקשו חכמי לבטא באמצעות קשר התפלי את סמליותה של ההתקשרות בי הע
)שמות לג,

לאלקיו )'תפילי' כלשו 'נפתלי' שענינו חיבור וקשר אדוק ,ראה דברי מנח ב סרוק שהובאו בפירוש רש"י לבראשית ל ,ח(.
רבנו בעל 'חת סופר' )תורת משה ,כי תשא( עמד על משמעותו של קשר התפילי ,ובאר כי לתפיליו של הקדוש ברו 9הוא מסר
ירCיו עושי רצונו
י ,'9מסמלות את השגחתו של הקדוש ברו 9הוא על ֵ
כפול :מחד ,הרי ה בבחינת ' ְלטֹ ָטפֹת ֵ+י ֵעי ֶנ ָ
העומדי לפניו 'בי עיניו' .מאיד ,9יש בתפילי ג קשר אחורי ,המבטא את הקשר האמי Dשבי הקדוש ברו 9הוא לאות
הנתוני מאחוריו  אלו אשר רחקו לפי שעה מדר 9ה'.
ג כאשר מתרחק האד מעבודת ה' והריהו נתו בדרגה רוחנית ירודה ,עודנו כרו 9ודבוק באלקיו בקשר שלא נית
להתרה .1ואי טיבו של קשר זה אלא ההזדמנות הנפלאה הטמונה בעומק החטא .אמנ במבט שטחי עלול האד לתפוס
את שעת החטא כרגע של ֵיא &2וחדלו אישי ,אול המשכיל לעמוד על עמקה של תשובה מבי כי בשעה זו דוקא נפתחי
בפניו שערי עלייה ובכוחו להפו 9את החטא לכלי מחזיק ברכה ,קודש לעבודת ה'.
1

יפי לעני זה דברי חכמי בחגיגה טו ,א כי כאשר שרוי אד בצער שכינה אומרת 'קלני מראשי ,קלני מזרועי' .היינו שצערו של אד השרוי

בחטא מתבטא בקשרי התפילי המסמלי את התקשרותו של האלקי לעמו ,ובעוד האד חוטא  א אמנ לא ניתק הקשר ,מכל מקו צער
גדול הוא לשכינה.
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כאשר הכיר הע את חומרת מעשיו בחטא העגל ,רוח של ֵיא &2השתלטה עליו וכמו מאליו ִה ִHיל מעליו את ֶע ְדי* מהר
למ*Fת את הכוח הטמו
חורב )ראה לעני זה בספר 'דרש משה' ,חלק ב ,פרשת כי תשא(; אלא שלא די היה לו ביאוש ,כי א ביקשו ַ
בחטא ,להתעלות הימנו ולהעפיל אל דרגות חדשות .כש שראה משה במראה הנבואה את קשר התפילי וסמליותו ,כ9
ת*כ'.
הכיר בכ 9הע ועלה ונתעלה ממעשה העגל לדרגתו החדשה  'וְ ָעִ 23לי ִמ ְק ָ;& וְ ָ& ַכנְ ִ#י ְָ +
ד
הנפילה והקימה  כלי לקידוש ש שמי
את פרשת כי תשא אנו מפטירי במעשה אליהו בהר הכרמל ,בעוד שידוע לנו כי ההפטרה היא מעני הפרשה
אורח חיי ,סימ רפד( ,ואמנ רמז נפלא לעניננו מוצאי אנו במדרש רבותינו על אשר אירע בשעה זו בהר הכרמל:

)ראה טור,

הגד ִלי על אבוס אחד ,והטילו עליה גורלות 
"אמר לה אליהו לנביאי הבעל' :בחרו שני פרי תאומי מא אחתֵ ,
אחד לש ואחד לבעל' .ופרו של אליהו  היה נמש 9אחריו והול ,9ואותו הפר שעלה לש הבעל  נתקבצו כל אות
נביאי הבעל ארבע מאות וחמשי ונביאי האשרה ארבע מאות ,וכול לא יכלו להזיז רגלו מ האר !Dעד שפתח אליהו
פיו ואמר לו 'ל 9עמה' .השיב הפר ואמר לאליהו לעיני כל הע' :אני וחברי יצאנו מבט אחד ,וגדלנו במרעה אחד ,ועל
אבוס אחד ,והוא עולה לחלקו של הקדוש ברו 9הוא ושמו של הקדוש ברו 9הוא מתקדש עליו ,ואני עליתי לחלק הבעל
להכעיס את בוראי'?! אמר לו אליהו' :ל 9עמה ואל ימצאו עלילה; כש ששמו של הקדוש ברו 9הוא מתקדש על יד זה
שעמי ,כ 9מתקדש על יד) "'9ילקוש שמעוני ,מלכי א ,רמז ריד(.
ראו מה בי מחשבתו הראשונה של הפר להבחנתו הנפלאה של אליהו :כסבור היה אותו הפר שאי הוא נידו אלא
לאבדו ,לשמש ביד נביאי הבעל והבליה ,ואילו אליהו הנביא מעמידו על עומק תפקידו :כמו 9כאחי ,9שניכ יחד
משמשי לקידוש ש שמי .כי כ ,רק באמצעות החטא וההכרה באפסותו יוכל הע להתעלות עד להכרזה הנשגבה 'ה'
מק ֵ;& ש שמי ,אתה ואחי 9המוקרב לה' אלקי.
הוא האלקי' .נמצאת ַ
המעידה והחטא ,כמצוות וכמעשיו הטובי של האד ,שניה יחד משמשי בדרכו של עובד ה' לעלייה מתמדת תו9
התמודדות קבועה ע נסיונות החיי .וא יהיה האד לב חיל וינצח במלחמת החיי ,כי אז כלי מלחמתו ה
ההצלחות והנסיגות ג יחד.
ָפ ְל ִ#י ָק ְמ ִ#י ִ(י ֵא ֵ&ב ַ+ח ֶֹ& ְ 9ה' א*ר ִלי" )מיכה ז ,ח(" .אילולא נפלתי  לא קמתי ,ואילולא שישבתי
ַב ִ#י ִלי ִ(י נ ַ
"0ל ְִ 3ְ #מ ִחי אֹי ְ
בחוש  9לא היה ה' אור לי" )ילקוט שמעוני ,תהלי ,רמז תרכח(.
*
שמא זה הוא הדבר עליו הודה הקדוש ברו 9הוא למשה רבנו" :יישר כח 9ששברת"! זה הוא " ַהָ *Jרא ַה ָ>ד*ל ֲא ֶ&ר ָע ָ3ה
מֹ ֶ&ה ְל ֵעי ֵני ָ(ל יִ ְָ 3ר ֵאל" )דברי לד ,יב; ראה פירוש רש"י ש( .לא לימד אלא את סודה של תשובה .מתו 9השבירה והנפילה
יכול אד להתחיל פרק חדש בעלייתו הרוחנית ולהפו 9את רגעי החולשה לנקודות אור בדרכו התמידית אל המסילה
העולה בית אל.
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מבני החבורה | דבר תורה מאת הבה"ח אוריאל לקס /שיעור ג'
"וראית את אחורי ופני לא יראו" )ל"ג ,כ"ג(.
מסביר רש"י :הראה הקב"ה למשה קשר תפילי.
ותמוה :מדוע הראה לו דווקא קשר של תפילי?
מסביר הגאו ר' חזקיהו אליעזר קאה  :במסכת ברכות )ד= ז עמוד א( נאמר ,שמשה רבנו אמר לקב"ה
"הודיעני נא את דרכ ,"9ובעצ הקשה משה" :רבש"ע ,מפני מה יש צדיק ורע לו רשע וטוב לו"? .כלומר
היו למשה תמיהות בהנהגת העול וביקש מה' שיסביר לו את דרכיו.
ועוד נאמר במסכת ברכות )ד= ו' עמוד א( שבתפילי של הקב"ה כתוב הפסוק "ומי כעמ 9ישראל גוי אחד
באר ."Dולפ"ז הסביר לו הקב"ה :א יש לאד שאלות על ההשגחה ,שיביט ויראה שהקב"ה מניח
תפילי שבה נכתב שה' אוהב ומחבב את עמו ישראל ,ומשתבח ומתפאר בה – "מי כעמ 9ישראל" .א
כ מוב לכל ,שכל מה שה' עושה לע ישראל זה לטובת ולמענ ,א= א ה אינ מביני כיצד ולמה
שבת שלו!
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הליכות עולם | שיעור בהלכה מהרב יעקב יהודה זילברליכט שליט"א
חטא כדי שיזכה חבר
רבותינו הראשוני התחבטו בקביעת כללי ,אימתי "אי אומרי לאד חטא כדי שיזכה חבר ,"9ואימתי ,א בכלל,
ראוי לאד "לחטוא" כדי לזכות את חברו .ונפק"מ לשאלות רבות ,כמבואר להל.
בסוגיית הגמרא בתחילת מסכת שבת )ד (.בעי רב ביבי בר אביי "הדביק פת בתנור ,התירו לו לרדותה קוד שיבוא לידי
חיוב חטאת ,או לא התירו" .וכאשר דנו באיזה מקרה מדובר ,ואמר רב שילא "לעול בשוגג ,ולמא התירו לאחרי"
אחר שראה ובא לפנינו לישאל לרדותה קוד שיבוא חברו לידי חיוב חטאת[ .דחה זאת רב ששת בטענה "וכי
]רש"יֵ :
אומרי לו לאד חטא כדי שיזכה חבר" ]רש"י :וכי אומרי לו לאד צא וחטא איסור קל כדי שלא יתחייב חבר 9עונש
חמור[ .ומפורש איפוא ,שאי לאד לעבור על איסור ,מכל סוג שהוא ,כדי להציל את חברו מחטא.
מאיד ,9נאמר במסכת עירובי )לב (.בדי "חבר שאמר לע האר] Dמלא ל 9כלכלה של תאני מתאנתי[ וחבר אחר שמעו",
שלדעת רבי ,החבר ששמע רשאי לאכול מהתאני ואינו צרי 9לעשר "דוודאי עישורי מעשר ההוא חבר קמא עילויה"
משו ש"ניחא ליה לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא ]רש"י :לתרו שלא מ המוק=  מדרבנ צרי 9להפריש תרומות
ומעשרות "מ המוק="[ ולא ליעבד ע האר! איסורא רבה".
וכא מפורש ,שאדרבה ,ראוי לאד לעבור על איסור קל כדי להציל את חברו מאיסור חמור יותר ,וצ"ע.
התוספות במסכת שבת ובמסכת עירובי הקשו את הסתירה הנ"ל בי הסוגיות ,ומצאנו בדבריה כמה דרכי ביישוב
הסתירה ,ומתוכ מסתעפי נפקא מינות רבות למעשה.
]א[ בגמרא בעירובי החבר הוא הגור לאיסור של אכילה ללא תרומות ומעשרות מהתורה ]בגלל אמירתו לע הארD
לאכול מהתאני[ ,ולכ מוטל עליו "לחטוא" באיסור קל ]תרומה שלא מ המוק=[ כדי להציל את חברו מאיסור חמור.
]ב[ כאשר עדיי לא נעשה האיסור  מוטב שיעשה חבר איסור קל ולא יעשה איסור ע האר Dחמור.
]ג[ במצוה רבה או במצוה דרבי  מותר לעבור על איסור קל כדי לאפשר לחברו לקיי "מצוה רבה" ]כגו לשחרר חצי
עבד וחצי ב חורי כדי שיוכל לקיי מצות פריה ורביה שהיא 'מצוה רבה'[ ,או לצור" 9מצוה דרבי" ]לשחרר עבד כדי
שיהיה מני לתפילה בציבור ולאמירת דברי שבקדושה[.
אחר לחטוא כדי שיזכה חברו הפושע ]ועי' בתוספות
]ד[ במקרה של פשיעה  כאשר אד פשע ,אי אומרי לאד ֵ
בעירובי שביארו מדוע ברדיית הפת נחשב "פושע" למרות שנקרא "שוגג"[ .אול כשאד אינו פושע בחטאו ]ע הארD
שבא לאכול לאחר שהחבר אמר לו שרשאי לאכול[ צרי 9החבר לעשות איסור קל כדי שלא יעשה הע האר Dאיסור חמור.
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הכרעת הפוסקי להלכה  אימתי אי אומרי לאד "חטא כדי שיזכה חבר" ,ואימתי אומרי
כתב הבית יוס= )או"ח סי' שז ס"ק יד(" :נשאל הרשב"א על אחד ששלחו לו בשבת שהוציאו בתו בחזקה מביתו על ידי
ישראל משומד להוציאה מכלל ישראל ,א ישי לדר 9פעמיו בשבת ]ועובר בזה על איסור 'תחומי'[ פ יפחידוה
ותשתמד" .ונקט הרשב"א כמו התירו Dהראשו שרק "כאשר אותו איסור בא לע האר Dעל ידי חבר" ,אומרי "חטא
כדי שיזכה חבר ,"9ולפי זה יוצא שאי לעבור על איסור 'תחומי' כדי להציל את בתו מהשמד .ומכל מקו סיי
הרשב"א" :ועוד צרי 9תלמוד עד שיעמוד הדבר על בוריו".
אול הבית יוס= נקט להלכה את תירוצי האחרי של התוספות  שבמצוה רבה או במצוה דרבי מותר לעבור על
איסור קל כדי לאפשר לחברו לקיי "מצוה רבה" ,ושרק במקרה של פשיעה אי אומרי לאד חטא כדי שיזכה חבר.9
ולפי זה מסיק הבית יוס=" :לתירוצא דמצוה רבה ,הדבר ברור שאי ל 9מצוה רבה מלהצילה שלא יפחידוה עד שתשתמד.
וא לתירוצא דמחלק בי פשע ללא פשע ,הכא נמי לא פשעה והילכ 9לחלל עליה את השבת לפקח עליה שרי ,ומצוה נמי
איכא ,ואפילו לחלל שבת בדברי האסורי מ התורה נראה דשפיר דמי".
וכ פסק מר הבית יוס= בשלח ערו 9בסימ ש"ו סעי' י"ד.
וצ"ע מה הדי כאשר הבת פשעה בהליכתה לשמד ]שאלה מצויה בזמנינו בבנות ישראל המתגוררות בכפרי ערבי[ .כי
לפי התירו Dשהקובע הוא מצוה רבה או במצוה דרבי יוצא שמותר לעבור על איסור קל כדי שחברו יקיי "מצוה רבה",
אול לפי התירו Dשהקובע הוא א היתה פשיעה ,במקרה שפשע אי אומרי לאד חטא כדי שיזכה חבר.9
ובשו"ת נחלת שבעה )שאלה פג( כתב שמדברי הבית יוס= משמע שהתיר לחטוא עבור חברו רק כשלא פשע ,ולכ בנדו
שהשמד בא כתוצאה מפשיעה ,אי להתיר .אול הנחלת שבעה עצמו פסק שג בפשיעה ,מותר לחלל שבת כדי למנוע
מחברו להמיר דתו .וראה בשערי תשובה )או"ח ש ס"ק יט( ובהערות תפארת לשבעה על שו"ת נחלת שבעה )אות ד(
שציינו לשו"ת שבות יעקב שחלק על הנחלת שבעה ,וכ דעת החיד"א בחיבורו ברכי יוס=  שאי לחלל שבת להציל
פושעי מציפורני השמד.
ולמעשה דעת המג"א בסי' רנ"ד המובא במשנה ברורה )סי' רנד ס"ק כה( שהעיקר לדינא כהתירו Dשדי "חטא כדי שיזכה
חבר "9תלוי בפשיעה ,וכאשר הבת פשעה בלכתה לשמד ,אי לאביה לעבור אפילו על איסור דרבנ להצילה.
אול המשנה ברורה הכריע ]בסי' שו ס"ק יד ובשער הציו ש ס"ק מו[ כדעת האליה רבה ,שרק באיסור דרבנ יש להקל
לעבור על איסור כדי להציל פושע מהשמד ,ולסמו 9על תירו Dהתוספות שלצור 9מצוה רבה מותר לחטוא עבור חברו,
ובנדו זה "אי מצוה רבה גדולה מזו ,אולי תחזור בה" ]ועי' עוד במשנה ברורה סי' שו ס"ק נח במה שנתבארו דברי
הרמ"א בסימ שכח סע' י שלא יסתרו למבואר בשו"ע בסי' שו[.
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***
מתו האמור לעיל נבוא לבירור הנדוני הבאי:
כיבוד באכילה ושתיה למי שידוע שלא יבר  לכאורה זהו "חטא כדי שיזכה חבר ,"9משו שבנתינת המאכל עובר
הנות על לאו "לפני עוור לא תת מכשול" ,מאחר שהמקבל יאכל ללא ברכה .אול בשל חטא זה "מזכה" הנות את
המקבל שלא יעבור באיסור שנאה וכעס על ההולכי בדר 9התורה.
ולכאורה יש לדו בזה על פי תירוצי הראשוני הנ"ל ,ויש מקו להתיר כי המקבל אינו פושע ,וג האיסור נגר על ידי
הנות .וראה מה שד בזה הגרש"ז אוירב 9בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' לה( .ובדבריו מבואר טע נוס= להיתירא ,כי
"אי כא נתינת מכשול אלא אדרבה ,יש כא הצלה ממכשול" ]אול מצויי ש בהערה שאי כ דעת החזו איש[ .וג
בשו"ת שבט הלוי )או"ח ח"ח סי' יז( כתב הגר"ש ואזנר ש"הלב נוטה שיש מקו להקל בזה".
חברי הצלה שנשלחו לבית חולה  ומיד צלצלו מבית החולה שמצבו השתפר ,הא צרי 9להודיע שלא ימשיכו בנסיעת.
בשו"ת שבט הלוי יו"ד חלק ח' כתב שיש לדו בדבר מדי "חטא כדי שיזכה חבר ,"9ומכל מקו למעשה ודאי שאי
לעשות כל פעולת איסור ,שהרי חברי ההצלה אינ עושי כל איסור במה שהוזנקו להגיש עזרה.
הוצאת נורה בשינוי ממקרר כדי להציל עמי האר! מלחלל שבת  ראה בספרו של רבי יצחק זילברשטיי ]רבה של רמת
אלחנ בבני ברק[ חשוקי חמד( עמ"ס שבת ד= ד (.מה שד בזה לפי תירוצי הראשוני הנ"ל ,ובמה שכתב בעני אזעקה
שנתקלקלה וא לא יבטלנה יקראו השכני למשטרה.
מת כשרות תו ויתור על אכיפת איסורי  ראה בשו"ת צי Dאליעזר )חי"א סי' נה( בנדו מת הכשר לבית מלו שמקבל
עליו לא לבשל בשר בחלב ,א 9מתנה זאת בכ 9שלא יפריעו לו להאכיל את אורחיו הרוצי בכ 9בשר בחלב צונ.
סידור קידושי ב'בי המיצרי' ]ובכ 9הרב "חוטא" שעובר על המנהג לא להתחת בזמ זה ,כדי ל"זכות" אחרי לא
לחיות חיי אישות באיסור[  ראה בשו"ת אב פנה )יו"ד ח"א סי' קכב( .ובמה שד לעני דחיית מילה בשבת בשל חילול
שבת צפוי של קרובי משפחה שעלולי להגיע לשמחה בשבת.
מעילה בכספי בנק לצור אח המאיי בהתאבדות  ראה בדברי רבי שלמה זעפרני ,אב"ד לענייני ממונות בירושלי,
בספרו שמרו משפט )סי' קכז( .ובמה שהוסי= פרטי בדיני הצלת נפשת על ידי מעשה עבירה.
חיוב תפילה בציבור לנוסעי לעיירות רחוקות לצור מצוה  ראה בדברי הרב ברו 9אוברלנדר בקוב Dאור ישראל ] [9הד
בשאלה יסודית ,שכל רבני הקהילות ושלוחי המצוה לקירוב רחוקי או להשגחה על כשרות נתקלי בה  מהו ההיתר
להתבטל מתפילה בציבור בגלל זיכוי הרבי ,והלא אי אומרי "חטא ]ביטול תפילה בציבור[ כדי שיזכה חבר  "9על פי
תירוצי הראשוני ודברי הפוסקי הנ"ל בסוגיית "חטא כדי שיזכה חבר."9
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בס"ד

שבת קודש פרשת כי תשא
ט"ו אדר א' ה'תשע"א

שנה שניה לעלון

יש לפתור את התשב Dבקוב word Dהמצור=.
נית לשלוח פתרונות לתא הדואר המצוי למטה.
 התשב! באדיבות עוזי קייש

תשבץ מס' 16
בתשב Dמדורג זה ככל שאנו מתקדמי בפתרו כלפי מטה יש
להוסי= אות אחת עד למילה בת חמש אותיות .מכא ואיל 9אנו
מורידי אות אחת ככל שאנו מתקדמי בפתרו כלפי מטה.
סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרו במעבר משלב לשלב.
.1

שליח מהיר )ביחוד ברגל(" .ה_____ יצאו דחופי" )אסתר ג טו( )בלשו יחיד(

.2

זר" .כ____ מי" )שמואל ב ה כ(

.3

אומ המתי כס ,וזהב ועושה מה כלי שוני כמו – טבעות ותכשיטי.
"מעשה חרש וידי ____" )ירמיה י ט(
"אי 4
פני,קלסתר פני.
מעידי אלא על ____ הפני ע החט" )משנה ,יבמות טז ג(
אחד משבעה נביאי שנתנבאו לאומות העול" .ו__ הנעמתי"
)גמרא בבלי בבא בתרא ד ,טו עמוד ב(
סלע גדול,צוק" .ונצבת על ה____" )שמות לג כא(

.7

צווי,פקודה,הוראה" .כי הואיל הל אחרי ____" )הושע ה יא(

.4
.5
.6

1
2
3

5
6
7

המערכת:
איתיאל סופר
גיא בטאט
אביעד חסדיאל
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